SPAX Hedge BAS
AIO525B
Avkastningen i "SPAX Hedge - BAS" är kopplad till kursutvecklingen för en korg med tre olika Strategiindex
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är kopplad till kursutvecklingen för en korg bestående av
tre olika strategiindex kopplade till utvecklingen på råvaru-, kredit- samt ränte- och valutamarknaden.
Utvecklingen mäts i procent och motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde för indexkorgen
där avläsningen för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista halvår. Avkastningen, som beräknas
på nominellt belopp, beror dels på hur mycket indexkorgen går upp och dels på deltagandegraden. Oavsett
index utveckling får du alltid som lägst tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:
Dag för fastställande av slutvärde:
Fastställd emissionsvolym:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Deltagandegrad:
Marknad:
Övrigt:
Slutkurs:

Aktier:
UBS Credit Trend Notional Index
UBS Carry Strategy V10 Index
UBS Comm-PASS Index

Swedbank AB
SWEOHE03
AIO525B
SE0002656710
1 000 kr
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2008-12-03
2011-12-07
10 700 000 kr
2011-12-21
100%
90%
Tre olika startegiindex
Indexkorgens slutvärde (484,748) stängde lägre än startvärdet (485,023).
Med deltagandegrad 90% fastställdes slutkursen till 100%.
Startkurs:
Genomsnittlig slutkurs:
109,572
105,317
462,87
467,021
882,627
881,906

En blandportföljobligation alternativa tillgångars möjligheter med obligationens trygghet. Obligationens avkastning är
knuten till kursutvecklingen för en eller flera alternativa marknader. Den avkastning du får är, på olika sätt, beroende av
denna utveckling. Oavsett utvecklingen på just den eller de alternativa tillgångar som din SPAX är kopplad till, får du tillbaka
minst nominellt belopp vid förfall. För en fullständig beskrivning av denna SPAX hänvisas till Slutliga villkor.
Materialet i detta faktablad är inte avsett att vara rådgivande utan presenteras enbart i informationssyfte. Banken tar
heller inget ansvar för eventuella skrivfel i detta faktablad då dokumentet inte ingår som en del av Prospektet, vilket
tillsammans med Slutliga villkor har offentliggjorts och återfinns på bankens hemsida: www.swedbank.se/spax.

